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Sommar … Sommar… Sommar! 

Årets första expedetionmöte samlade 59 ledigt sommarklädda bröder. Tyvärr fanns inte vår ÖM 

Göran Andersson på plats i övermästarpulpeten. Broder Göran har råkat ut för en hjärtåkomma och 

var intagen på sjukhus. Det blev således vår UM Stefan Bengtsson som hälsade vår gästande broder, 

Storrepresentant Kjell Clase från loge nr 18 Axel Oxelstierna och oss övriga bröder välkomna. 

Vanligtvis är det inte mycket att avhandla på ett sommarmöte, så var det inte heller igår, men något 

litet noterades dock. 

 … Broder Henrik Svensson meddelade att även broder Göran Leksell råkat ut för en hjärtåkomma. 

 … Kaplan Kai Lundahl meddelade att det endast fanns 2 lediga platser kvar till årets kommande 

kyrktur som i år går till Halmstad och den nyrenoverade Sankt Nikolai kyrka. Broder Kai hoppades få 

bussen full under kvällens lopp. 

… Husföreningen meddelade att det under sommaren kommer att bedrivas visst underhållsarbete på 

ordenshuset och dess inventarier med början tisdag 14:e juni mellan kl. 9.00 och 12.00. Arbetsvilliga 

bröder anmäler sig till Lasse Brorsson. 

 

Efter ett snabbt avklarat möte i Ordensalen samlades bröderna i Apollosalen för att avnjuta en härlig 

sommarbuffé och trevlig underhållning av vår gästande broder Kjell Clase. Broder Kjell underhöll med 

visor till gitarr, historier och anekdoter från verkliga livet. Ett stort tack broder Kjell. 

 

                          

Trubaduren Kjell Clase  
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…som sagt – en härlig sommarbuffé 

 

Torsten Wendt, Lennart Kjörling och Lennart Salomonsson ”anfaller” 

 

… det finns alltid något att ventilera bröder emellan. 
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Även en logekväll har ett slut. Vår flaggansvarige Karl 

Henrik Weddig halar ännu en gång vår Odd Fellowflagga, 

vilken gång i ordningen …? Det finns 16 officiella 

flaggdagar och 21 logemöten om året. Till det tillkommer  

flaggning vid bröders frånfälle. Det blir många gånger 

linan skall dras upp och ner, ja många gånger blir det och 

armmusklerna mår inte illa av det eller hur ? 

  

 

PS 

Glöm inte nästa logemöte den 13 juli – Västkustafton – logekvällen då vi tar med våra damer, en god 

vän eller ett helt koppel bröder från andra loger. Klubbmästeriet har lovat att inte ta semester utan vi 

kan vänta oss sedvanliga kullinariska höjdpunkter och servering av proffsiga bröder. Underhållning – 

javisst, Donald Möller.  


